
Om de gevolgen van de Wet werk en  
zekerheid (WWZ) op te vangen, wordt 
met ingang van 1 januari 2020 de Wet 
arbeidsmarkt in balans (WAB) van 
kracht. Wim Fontein van uitzendorgani-
satie Fontein Personeel is benieuwd hoe 
dit in de praktijk gaat uitpakken. 
 
Wim Fontein heeft zich razendsnel een positie vero-
verd in de regionale uitzendmarkt. Twee jaar gele-
den begon hij met Fontein Personeel en nu al is hij 
succesvol met vestigingen in Duiven en Doetin-
chem. Fontein focust op productiepersoneel en ar-
beidsmigranten, maar alvorens daar iets over te zeg-
gen, wil hij afrekenen met het fabeltje dat inhuur van 
personeel via een uitzendorganisatie duur is. 
“Natuurlijk betaal je als werkgever wat meer dan 
voor een kracht in vaste dienst. In ruil daarvoor blijf 
je flexibel en zit je niet aan mensen vast. Doordat de 
salarissen van vaste medewerkers de laatste jaren 
zijn gestegen vanwege schaarste in de markt, zijn 
de verschillen met uitzendpersoneel wel kleiner ge-
worden.” 
 
Personeel wordt goed gescreend 
De kracht van Fontein Personeel is volgens de eige-
naar dat personeel goed wordt gescreend. Wim 
Fontein: “Ik heb een groot netwerk en waar mogelijk 
win ik informatie in. Als we het niet in iemand zien 
zitten, beginnen we er niet aan. Ik wil voorkomen 
dat we tijd en energie steken in mensen waar wij én 
onze relaties niet verder mee komen. De andere 
kant is dat we voor mensen die écht willen onze nek 
uitsteken. In veel gevallen heb ik ook liever mensen 
met een goede werkmentaliteit dan met diploma’s. 
Van Polen en Slowaken bijvoorbeeld wordt veel ge-
zegd, maar over het algemeen werk ik graag met ze. 
Je kunt van ze op aan.” 
 
Transitievergoeding 
Wordt tot samenwerking besloten, dan regelt Fon-
tein Personeel de zaakjes adequaat. Flexwerkers 
kunnen 24/7 terecht bij een jobcoach (desgewenst 
ook met privézaken) en zakelijk wordt met backoffi-

cebedrijven (payroll) alles netjes afgedekt. In de 
richting van bedrijven die personeel inhuren, staat 
Fontein Personeel voor ontzorgen. Wim Fontein: 
“Voor kandidaten die geplaatst worden vanaf 1 ja-
nuari 2020 nemen wij ook de transitievergoedin-
gen voor onze rekening.” 
Wim Fontein laat er geen twijfel over bestaan dat hij 
gemengde gevoelens heeft bij de nieuwe wet. “Eén 
ding is zeker: de lasten voor werkgevers gaan om-
hoog en daar zitten ondernemers natuurlijk niet op 
te wachten. Je merkt ook dat veel werkgevers die 
flexibele schil om hun bedrijf prettig vinden. Lo-
gisch, want je zit niet aan mensen vast.” 
Voor zijn eigen bedrijf heeft de invoering van de 
nieuwe wet uiteraard ook consequenties, maar veel 
zorgen maakt Wim Fontein zich niet. “Uitzenden 
blijft belangrijk. Ik zie de vraag zeker niet instorten. 
Voor de uitzendbranche is het zaak mee te werken 
aan het tot stand brengen van een nieuw soort even-
wicht. Als dat iets ten koste gaat van de eigen mar-
ge, dan moet dat maar.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontein Personeel 
Stenograaf 1, Duiven 
Terborgseweg 20, Doetinchem 
 
T 06 8120 0784 
E info@fonteinpersoneel.nl 
I www.fonteinpersoneel.nl 

MKB NIEUWS NUMMER 59 | DECEMBER 2019/JANUARI 202048

BEDRIJFSPRESENTATIE

Fontein Personeel 

Razendsnel positie  
veroverd in regionale 
arbeidsmarkt 

WWZ en WAB 
Met de invoering van de Wet 
werk en zekerheid (WWZ) op  
1 januari 2015 beoogde het ka-
binet de kloof tussen flexibel en 
vast personeel te verkleinen en 
het ontslagrecht goedkoper en 
eerlijker maken. Al snel bleek 
dat de gewenste effecten uitble-
ven. De inzet van flexibel perso-
neel nam juist toe in plaats van 
af. De Wet arbeidsmarkt in ba-
lans (WAB) die op 1 januari van 
kracht wordt, is een poging het 
lek te repareren en de arbeids-
markt, de naam van de wet zegt 
het al, beter in balans te bren-
gen. De WAB bevat een groot 
aantal maatregelen die ingrij-
pen op het personeelsbeleid van 
werkgevers. Regelingen die 
worden gewijzigd zijn onder 
meer de transitievergoeding, 
de ontslaggronden, de tarieven 
voor WW-premies, de regels 
rondom oproepcontracten  
(zoals nul-uren- en min-max-
contracten) en payrollcontrac-
ten en verruiming van de keten-
regeling van twee naar drie jaar. 

MKB NIEUWS NUMMER 59 | DECEMBER 2019/JANUARI 2020 49

Foto: Fotic Walter Verwaal


